
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            / UBND-KT 

V/v tăng cường quản lý việc sử 

dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 
   

 

Thực hiện Công văn số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020 của Bộ Tài 

chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xem xét Báo cáo số 500/BC-STC 

ngày 14/11/2020 của Sở Tài chính về tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trên 

địa bàn tỉnh, để thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết.  

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp của các hợp đồng cho thuê, kinh 

doanh, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính hiệu quả 

trong sử dụng tài sản công; chấm dứt ngay các trường hợp vi phạm quy định về 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Giao Sở Tài chính:  

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định 

về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết. 

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện các quy định liên quan; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính 

phủ, các Bộ, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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